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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er leitast við að skoða áhrif náttúrlegra áreita og 

skrifstofuhávaða á verkefnavinnu sem krefst vinnsluminnis. Þátttakendur (n 

= 48) fengu að sjá skrifstofuherbergi án og með nátttúrlegum áreitum í 

gegnum sýndarveruleikagleraugu en helmingur þátttakenda var einnig með 

skrifstofu hávaða í bakgrunni á meðan tilraunin var í gangi. Hver þátttakandi 

þurfti að taka Digit Span Backward Test og svara stuttum spurningalista um 

upplifun sína á sýndarveruleikanum. Aukalega var send út stutt könnun um 

mat á dálæti umhverfanna tveggja. Niðurstöður tilraunarinnar reyndust 

ómarktækar þar sem lítill munur var á frammistöðu einstaklinga hvort sem 

þeir voru með eða án náttúrlegra áreita eða með eða án skrifstofu hávaða. 

Einnig reyndist enginn samvirkni vera til staðar þar sem þátttakendur í 

umhverfi með nátttúrlegum áreitum stóðu sig ekki betur í verkefninu en þeir 

sem voru án náttúrlegra áreita þegar skrifstofu hávaði var til staðar.   
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Áhrif náttúrlegra áreita á vinnsluminni 

Starfsumhverfi fólks hefur breyst mikið á síðustu 40 árum. Þessar breytingar hafa m.a. átt sér 

stað vegna tilkomu nýrra tækja, aukinnar samkeppni og hnattvæðingar, og hefur þróunin haft 

mikil áhrif á skipulag innan fyrirtækja. Skipulagsbreytingarnar hafa leitt til þess að fyrirtæki 

hafa gert ýmsar breytingar á vinnustöðum sínum til að minnka kostnað og auka 

samkeppnishæfni. Í vestrænum löndum nú til dags vinnur mikill fjöldi fólks í skrifstofu-

umhverfi og ver þar gjarnan megin partinum af degi sínum (Sparks, Faragher og Cooper, 2001; 

Davis, Leach og Clegg, 2011; Landy og Conte, 2013; Larsen, Adams, Deal, Kweon og Tyler, 

1998).  

 Rannsóknir hafa sýnt að starfsumhverfi getur haft áhrif á afköst og líðan starfsfólks. Til 

dæmis virðist fólki líða betur í starfi sínu þegar það hefur glugga útsýni (t.d. Chang og Chen, 

2015), það kýs frekar að vinna í umhverfi sem er ríkt af plöntum (Dravigne, Waliczek, 

Lineberger og Zajicek, 2008) og það stendur sig jafnvel betur í verkefnavinnu þegar plöntur eru 

til staðar á vinnusvæðinu (t.d. Shibata og Suzuki, 2004). Aftur á móti getur hávaði innan starfs-

umhverfis leitt til ýmissa kvilla meðal starfsmanna, líkt og aukinnar streitu (t.d. Sundstrom, 

Town og Rice, 1994). Tilgangur rannsóknarinnar er þar með að kanna áhrif mismunandi 

umhverfisáreita, þ.e. hávaða og magni af náttúrulegum áreitum innan vinnustaðarins, á 

verkefnavinnu sem krefst mikillar athygli. 

Sálfræðileg endurheimt og vinnsluminni 

Þegar kemur að því að skoða samspil umhverfis og frammistöðu í verkefnum sem reyna á 

athygli fólks má líta til kenningarinnar um sálfræðilega endurheimt (Attention Restoration 

Theory [ART]) (Kaplan, 1995; Kaplan og Kaplan, 1989). Í kenningargrunni ART er gengið út 

frá því að beind athygli (directed attention) sé viljastýrð þar sem einstaklingur útilokar 

óviðkomandi áreiti í umhverfinu til þess að geta einbeitt sér að margvíslegum verkefnum í hinu 

daglega lífi, sem krefjast óskiptrar athygli. Þetta ferli er orkukrefjandi sem leiðir til þessa að 

með tímanum byrjar athyglisþreyta (attentional fatigue) að safnast upp, afkastageta einstaklinga 

minnkar og tíðni mistaka eykst.  

Til að draga úr athyglisþreytu og upplifa sálfræðilega endurheimt (psychological 

restoration) getur einstaklingur dvalist í umhverfi sem einkennist af fjórum endurheimtandi 

eiginleikum. Þessir eiginleikar eru fjarvera (being away) eða áreiti sem gerir viðkomandi kleift 

að mynda sálfræðilega fjarlægð frá hversdagslegu álagi. Hrifning (fascination) sem felur í sér 

að í umhverfinu eru áreiti sem ýta undir fyrirhafnarlausa athygli og láta hugann reika. Umfang 

(extent) eða að heildarsamhengi áreita í umhverfinu sé viðkomandi skiljanlegt. Loks 
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samþýðanleiki (compatibility) eða að umhverfið styðji við tilætlaðir athafnir, væntingar og 

þarfir einstaklingsins. Samkvæmt þessari kenningu ætti umhverfi sem líkir eftir náttúrlegum 

aðstæðum, líkt og að ganga í skógarrjóðri, að hafa þá eiginleika sem þarf til að endurheimta 

athygli (Kaplan og Kaplan, 1989; Rich, 2007). 

Undir ákveðnum aðstæðum getur umhverfi einnig ýtt undir svokallaða „örendurheimt“ 

(micro restoration). Örendurheimt er það ferli endurheimtar sem á sér stað þegar litið er upp úr 

krefjandi verkefni í stutta stund, til dæmis þegar viðkomandi lítur stutt út um gluggann á meðan 

hann vinnur (Kaplan, 1993; Raanaas, Evensen, Rich, Sjøstrøm og Patil, 2011). Þar með getur 

endurheimt átt sér stað í mörgum smávægilegum lotum í gegnum vinnudaginn. 

Samkvæmt Baddeley (2003) krefst starfsemi vinnsluminnis (working memory) beindrar 

athygli og styðst þessi rannsókn við þá kenningu. Kerfið samanstendur af margparta módeli í 

miðstjórnarkerfi (central executive) heilans. Í módelinu er miðstjórnarkerfið takmarkað 

athygliskerfi sem getur valið og stjórnarð hugsunarferlum og úrlausnum vandamála (Baddeley, 

2003). Þar sem vinnsluminnið byggist á takmörkuðu athygliskerfi ætti ofreynsla á kerfið að 

draga úr getu þess. Þá ættu umhverfisáreiti sem hafa jákvæð áhrif á sálfræðilega endurheimt, 

líkt og náttúrulegar aðstæður, að bæta frammistöðu einstaklinga í verkefnum sem krefjast 

vinnsluminnis (Rich, 2007). 

Áhrif hávaða innan vinnustaðarins 

Í þessari umfjöllun verður fjallað um þau truflandi hljóð sem geta orðið inn á vinnustaðnum 

sem hávaða. Hávaði innan vinnustaðar er skilgreindur sem öll þau óæskilegu hljóð sem 

starfsmaður finnur fyrir (Davis, o.fl., 2011). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á hávaða í 

starfsumhverfinu og benda þær til þess að hávaði tengist aukinni streitu meðal starfsmanna, 

minni afköstum og lélegri einbeitingu (Sundstrom, o.fl., 1994; Banbury og Berry, 1998). 

Mismunandi er hversu óþægilegt fólki finnst að vinna undir hávaða en óvæntur hávaði veldur 

almennt mestri streitu á meðan auðveldara er að starfa við stöðugan hávaða (Rashid og Zimring, 

2008). Óþarfa hávaði getur einnig valdið streitu en hávaði sem einstaklingur telur sig hafa stjórn 

á hefur ekki eins mikil áhrif (Graeven, 1975; Glass, Reim og Singer, 1971). Almennur hávaði 

innan skrifstofu, sem til dæmis kemur frá símum, prenturum og svipuðum tækjum, hefur einnig 

verið tengdur við streitu (Kjellberg og Landström, 1994). Auk þess hafa rannsóknir sem voru 

framkvæmdar á rannsóknarstofum fundið tengingu á milli aukins bakrunnshávaða og slakari 

frammistöðu í verkefnum sem byggjast á athygli og vinnsluminni (Davis, o.fl., 2011). 

 Skvaldur innan vinnustaðarins hefur einnig verið nefndur sem óþægilegur hávaði en 

rannsóknum ber ekki alltaf saman um hvers konar skvaldur er truflandi. Samkvæmt Smith-
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Jackson og Klein (2009) eru tvær kenningar til staðar sem geta útskýrt áhrif skvaldurs á 

frammistöðu í starfi: kenningin um óviðkomandi taláhrif (Irrelevant Speech Effect) og 

kenningin um breytilegt ástand (Changing-state Hypothesis).  

Kenningin um óviðkomandi taláhrifin tengist upplýsingaflæði í gegnum vinnsluminni. 

Samkvæmt henni versnar frammistaða vegna þess að truflun á sér stað við úrvinnslu málhljóða 

í vinnsluminni. Kenningin bendir hins vegar á að þessi truflun getur aðeins átt sér stað þegar 

málhljóðin eru skiljanleg (Salamé og Baddeley, 1989; Smith-Jackson og Klein, 2009). Þótt 

ýmsar rannsóknir styðji kenninguna um óviðkomandi taláhrifin (t.d. Loewen og Suedfeld, 

1992; Martin, Wogalter og Forlano, 1998; Kjellberg og Sköldström, 1991) þá hafa þær verið 

gagnrýndar fyrir að einblína ekki nægilega mikið á málhljóð og út frá því kom kenningin um 

breytilegt ástand (Smith-Jackson og Klein, 2009). 

Kenningin um breytilegt ástand bendir aftur á móti á að það þarf ekki endilega að vera 

þýðing málhljóðanna sem skiptir máli heldur breytingar í takti samræðunnar sem hafa áhrif á 

frammistöðu. Þessar breytingar í takti gera það að verkum að einstaklingur nær ekki að venjast 

trufluninni og þar með getur hann ekki hunsað hana en þýðing hljóðanna skiptir þar engu máli 

(Jones, Madden og Miles, 1992). Banbury og Berry (1998) gerðu röð tilrauna þar sem þeir voru 

að rannsaka áhrif skrifstofuhávaða með eða án málhlóða og áhrif þess á verkefnavinnu. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að skvaldur hefur neikvæð áhrif á verkefnalausnir sem tengjast 

vinnsluminni hvort sem málhljóðin séu skiljanleg eða ekki. 

Í þessari tilraun verður stuðst við þann kenningagrunn að almennur skrifstofuhávaði, 

líkt og skvaldur, prentarahljóð, símhringingar og fleira hafi truflandi áhrif á verkefnavinnu sem 

tengist vinnsluminni (Kjellberg og Landström, 1994; Davis, o.fl., 2011). Einnig verður stuðst 

við kenninguna um breytilegt ástand þar sem þýðing málhljóða skiptir ekki máli heldur nægir 

að hafa óskiljanlegt en breytilegt tal í bakgrunni til að trufla einbeitingu einstaklinga (Jones, 

o.fl., 1992; Banbury og Berry, 1998). 

Áhrif náttúrulegra áreita í byggðu umhverfi 

Tengslin milli náttúrlegs umhverfis og sálfræðilegrar endurheimtar hafa verið vel rannsökuð en 

fræðimenn eru almennt sammála um að náttúrulegt umhverfi henti betur til að stuðla að 

endurheimt en byggt umhverfi (Hartig, Evans, Jamner, Davis og Gärling, 2003; Hartig og 

Staats, 2006; Pilotti, Klein, Golem, Piepenbrink og Kaplan, 2015). Þetta á ekki aðeins við um 

trjágróður og plöntur heldur getur náttúrlegt umhverfi af ólíkum toga haft áhrif á endurheimt, 

líkt og fjallendi og útsýni yfir hafið (van den Berg, Hartig og Staats, 2007). Ástæðu þessara 
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góðu áhrifa má rekja til þeirra fjögurra eiginleika endurheimtandi umhverfis (Kaplan, 1995), 

sem fjallað var um hér að ofan (fjarveru, hrifningu, umfangi og samþýðanleika). 

 Náttúruleg áreiti innan byggðs umhverfis geta einnig haft jákvæð áhrif á endurheimt 

(t.d. Raanaas, o.fl., 2011; Ulrich o.fl. 1991). Sem dæmi má líta á rannsókn eftir Berman, Jonides 

og Kaplan (2008) sem rannsakaði áhrif umhverfis á vinnsluminni. Niðurstöður þeirra bentu til 

að náttúrlegt umhverfi innan byggðar (líkt og gönguferð í gegnum garð) hafði góð áhrif á 

sálfræðilega endurheimt og þar með á frammistöðu í verkefnavinnu sem reyndi á 

vinnsluminnið.  

 Þessar rannsóknir ásamt fleirum, líkt og fram kemur í yfirlitsgrein Bowler, Buyung-Ali, 

Knight og Pullin (2010), leggja stoð undir þá hugmynd að umhverfi sem býr yfir náttúrulegum 

þáttum hafi almennt góð áhrif á líðan og getu einstaklinga samanborið við byggt umhverfi.  

Áhrif náttúrulegra áreita á vinnustöðum 

Plöntur 

Fólk vill frekar vinna í umhverfi þar sem það hefur aðgang að plöntum (Dravigne o.fl, 2008; 

Shoemaker, Randall, Relf og Geller, 1992) og ef enginn gluggi er til staðar með náttúrlegu 

útsýni vilja starfsmenn bæta það upp með því að skreyta vinnustaðinn með plöntum 

(Bringslimark, Hartig og Patil, 2011).  

 Jákvæð áhrif plantna á starfsumhverfi hafa lengi verið viðurkennd en sem dæmi benti 

rannsókn frá 1985 á að rými með plöntum bætir upplifun starfsmanna á umhverfinu og þeir 

kjósa frekar að vera inni í herbergi með gróðri en án hans (Shoemaker o.fl., 1992). Önnur 

rannsókn sýndi að plöntur og aðrir lifandi hlutir inni á skrifstofu láta viðskiptavinum líða 

þægilega þegar þeir koma í heimsókn (Campbell, 1979). Einnig bentu Aitken og Palmer (1989) 

á að samskipti milli viðskiptavina og starfsmanna voru almennt jákvæðari þegar plöntur voru 

til staðar.   

 En þó að plöntur hafi almennt jákvæð áhrif á líðan starfsmanna og afkastagetu innan 

vinnustaðar (Larsen o.fl., 1998; Dravigne o.fl., 2008; Lohr, Pearson-Mims og Goodwin, 1996) 

ber rannsóknum ekki saman um hvort þær bæti hugræna frammistöðu einstaklinga. Sem dæmi 

má nefna rannsóknir eftir Rich (2007) og Shibata og Suzuki (2002) en í þeim fundust ekki 

jákvæð áhrif þess að hafa plöntur inni í rannsóknarstofunni á frammistöðu einstaklinga við 

úrlausn verkefna. Þessar niðurstöður geta verið tilkomnar vegna aðferðalegra galla en sem 

dæmi voru tiltölulega fáir þátttakendur (36 einstaklingar) í tilraun Rich (2007).  

Aftur á móti hafa ýmsar aðrar rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif planta á hugræna 

frammistöðu einstaklinga. Rannsókn Evensen, Raanaas, Hagerhall, Johansson og Patil (2015) 
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sýndi að plöntur við tölvuskjái höfðu jákvæð áhrif á verkefnavinnu starfsmanna miðað við 

samanburðarhóp. Einnig fengu Shibata og Suzuki (2004) marktækar niðurstöður í seinni tilraun 

sinni þar sem þátttakendur sýndu betri frammistöðu við úrlausn verkefnis þegar planta var inni 

í herberginu frekar en tímaritsrekki. Í rannsókn þeirra reyndist vera kynjamismunur þar sem 

aðeins fannst munur á frammistöðu kvenna. Jákvæð áhrif plantna á vinnsluminni komu fram í 

rannsókn Raanaas o.fl. (2011) en eins og minnst hefur verið á fékk Rich (2007) ómarktækar 

niðurstöður þegar hann bar saman frammistöðu tveggja hópa sem voru staðsettir í herbergi með 

og án planta með DSBT prófinu. 

Gluggaútsýni 

Rannsóknir hafa sýnt að það eitt að horfa á náttúruleg áreiti, t.d. út um glugga hefur jákvæð 

áhrif á líðan einstaklinga. Þetta kom til dæmis fram í tímamótarannsókn Ulrich (1984) sem 

skoðaði líðan sjúklinga eftir aðgerð á spítala. Rannsóknin sýndi fram á að þeir sjúklingar sem 

höfðu útsýni á trégróður úr herbergi sínu útskrifuðust að jafnaði degi fyrr en þeir sem voru með 

útsýni á múrsteinsveggi spítalans. Þessir einstaklingar kvörtuðu einnig að jafnaði minna, þurftu 

á vægari verkjalyfjum að halda og minni líkur voru á fylgikvillum eftir aðgerðina.   

 Rannsóknir sýna jafnframt að starfsfólk sem vinnur í umhverfi með gluggaútsýni með 

náttúrlegum áreitum líður almennt betur í starfi sínu, starfsánægja meðal þess mælist hærri og 

það upplifir minni streitu heldur en þeir sem hafa ekkert gluggaútsýni eða útsýni yfir aðeins 

byggt umhverfi (Dravigne, o.fl., 2008; Chang og Chen, 2005; Shin, 2007; Kaplan, 1993). Auk 

þess hafa starfsmenn sem vinna nálægt glugga jákvæðari sín á vinnustaðinn sinn en þeir sem 

eru fjær og nálægð við glugga getur einnig dregið úr ýmsum truflandi áhrifum sem eiga sér stað 

á vinnustað, líkt og skrifstofuhávaða (Yildirim, Akalin-Baskaya og Celebi, 2007).  

Þetta á hins vegar einungis við ef gæði útsýnisins eru góð en óþægileg birta eða hiti sem 

getur fylgt nálægð við glugga hefur gjarnan neikvæð áhrif á líðan starfsmanna (Aries, Veitch 

og Newsham, 2010). Þetta gerir það að verkum að ekki er nóg fyrir yfirmenn að veita 

starfsmönnum fallegt útsýni heldur verða þeir einnig að hafa stjórn á gæði útsýnisins, til dæmis 

með gluggatjöldum og staðsetningu á vinnuaðstöðu, svo sem tölvuskjáa með tilliti til glampa 

og þess háttar.  

 Rannsakendur hafa einnig skoðað hvort hægt sé að herma eftir náttúrlegum áhrifum 

gluggaútsýnis með nútíma tækni. Þetta hefur til dæmis verið gert með því að tengja öfluga 

myndavél við háskerpuskjá sem birtir útsýnið sem er fyrir utan bygginguna. Með slíku gervi-

útsýni fannst starfsmönnum þeir vera tengdari náttúrunni og leið betur í vinnunni (Friedman, 

Freier, Kahn, Lin og Soderman, 2008). En þó að háskerpuskjár með góðu útsýni hefur kosti 
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fram yfir ekkert útsýni, kemur það ekki í staðin fyrir náttúrlegt gluggaútsýni (Kahn o.fl., 2008). 

Þessar tækninýjungar eru mikilvægar því þær sýna að hægt sé að ná fram jákvæðu eiginleikum 

náttúru með einhverju sem líkir eftir henni þótt það sé ekki fullkomin eftirlíking. Þar með ætti 

vel hannaður sýndarveruleiki að ná fram svipuðum áhrifum og ef um raunverulegt umhverfi 

væri að ræða.  

 Bein áhrif mismunandi gluggaútsýnis á vinnsluminni hafa lítið verið könnuð. Aftur á 

móti hefur verið sýnt fram á tengsl milli gluggaútsýnis með náttúrlegum áreitum og betri 

frammistöðu í verkefnavinnu (Evensen, o.fl., 2015; Rich, 2007). Tennessen og Cimprich (1995) 

sýndu fram á að gluggaútsýni yfir náttúrlegt áreiti bætti frammistöðu við verkefni sem krafðist 

beindrar athygli. Niðurstöður hafa ekki verið samhljóma en í rannsókn Stone og Irvine (1993) 

kom fram að gluggaútsýni getur haft truflandi áhrif á frammistöðu við verkefni sem krefjast 

mikillar einbeitingar. 

Tilgangur og tilgátur rannsóknar 

Mikilvægt er að leita leiða til að byggja upp mannvænt starfsumhverfi, ekki síst í ljósi þeirrar 

samkeppni, tækninýjunga og hnattvæðingar sem nú er (Landy og Conte, 2013). Slíkt getur 

mögulega aukið samkeppnishæfni fyrirtækja með minni kostnaði, auknum afköstum og betri 

líðan starfsfólks. Rannsóknir hafa bent á að ein leið til að bæta starfsumhverfi er setja þar inn 

nátttúrleg áreiti líkt og plöntur en sú viðbót ætti að ýta undir upplifun á örendurheimt í gegnum 

vinnutímann. Þessi ör tímabil ættu að hjálpa einstaklingum að endurheimta og halda athygli á 

verkefnum sem krefjast mikillar einbeitingar líkt og þau sem reyna á takmörk vinnsluminnisins 

(Kaplan, 1993; Raanaas o.fl., 2011, Rich, 2007).  

Annar þáttur sem getur haft áhrif á afkastagetu starfsmanna er hávaði innan vinnustaðar 

(Kjellberg og Landström, 1994; Davis, o.fl., 2011). Ef starfsveitendur sjá sér ekki fært að draga 

úr hávaða þá geta þeir mögulega nýtt sér þá endurheimtareiginleika sem náttúrlegt umhverfi 

bíður upp á til að hjálpa starfsmönnum að halda athygli á verkefnum og bæta frammistöðu 

þeirra, þrátt fyrir hávaðann.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna a) áhrif náttúrulegra áreita í starfsumhverfi á 

frammistöðu einstaklinga í verkefni sem krefst mikillar athygli, b) kanna áhrif hávaða á 

frammistöðu einstaklinga í verkefni sem krefst mikillar athygli og c) hvort samvirkni sé milli 

þessara umhverfisþátta á frammistöðuna. 

Út frá þessari umfjöllum eru tilgátur rannsóknarinnar þrjár. Tilgáta 1 segir að 

þátttakendur sem eru í starfsumhverfi með náttúrulegum áreitum standi sig betur í verkefna-

vinnu sem krefst vinnsluminnis en þeir sem eru staðsettir í starfsumhverfi þar sem náttúrulegt 
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áreiti eru ekki til staðar (Raanaas o.fl., 2011; Shibata og Suzuki, 2004; Evensen o.fl., 2015). 

Tilgáta 2 segir að þátttakendur í hljóðlátu starfsumhverfi standi sig betur í verkefnavinnu sem 

krefst vinnsluminnis en þeir sem eru staðsettir í starfsumhverfi þar sem með skrifstofuhávaði 

er mikill (Banbury og Berry, 1998; Kjellberg og Landström, 1994; Davis, o.fl., 2011). Tilgáta 

3 segir að samvirkni er til staðar og að þátttakendur standi sig betur í skrifstofu umhverfi með 

náttúrlegum áreitum þegar skrifstofu hávaði er til staðar frekar en starfsumhverfi sem náttúrleg 

áreiti eru ekki til staðar.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með hentugleikaúrtaki og voru þeir alls 48. 

Meðalaldur þeirra var 27 ár  (Sf = 9,793) en elsti þátttakandinn var 62 ára og sá yngsti 19 ára. 

Kynjaskiptingin var jöfn, þ.e. 24 karlar og 24 konur. Flestir sem tóku þátt (n = 35) voru að prófa 

sýndarveruleikatæki í fyrsta skipti en aðeins fimm töldu sig vera vanir svoleiðis tækjum. 

Almennt fannst þátttakendum  upplifunin nokkuð þægileg (M = 3,65 af 5 (mjög þægilegt), Sf = 

0,729). Upplifun þátttakenda á sýndarveruleikanum var almennt nokkuð góð (M = 3,56 af 5 

(mjög góð), Sf = 0,965). Umhverfið sem var sýnt var almennt metið nokkuð trúverðugt (M = 

3,46 af 5 (mjög trúverðugt), Sf = 1,071). Þá þóttu hljóðgæðin í tilrauninni metin góð (M = 3,83 

af 5 (mjög góð), Sf = 0,868) og nokkuð raunveruleg (M = 3,58 af 5 (mjög raunveruleg), Sf = 

0,974). 

Auk þess svaraði 101 þátttakandi stuttri netkönnun en auglýst var eftir svarendum á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Af þessum þátttakendum voru 54 konur, 46 karlar og ein 

manneskja sem skilgreindi sig sem annað. Meðalaldur þeirra var 27 ár (Sf = 7,424) þar sem elsti 

þátttakandinn var 62 ára og sá yngsti 16 ára.  

Áreiti 

Áreiti tilraunarinnar má skipta í tvo þætti. Fyrsti þátturinn samanstendur af tveimur 360 gráðu 

ljósmyndum sem teknar voru í skrifstofu Hagkaups í Garðabæ. Myndirnar voru unnar í 

myndvinnsluforritinu Photoshop CS6 þar sem þeim umhverfisþáttum, sem til skoðunar voru, 

var bætt við. Einnig voru teknir í burtu ýmsir umhverfisþættir sem geta reynst truflandi, líkt og 

ýmsir útlitsgallar sem mynduðust vegna myndatökunnar. 

 Myndirnar sýna báðar sama sjónarhorn. Í skrifstofunni má sjá skrifstofuborð, 

fundarborð, tölvu, prentara, hillur og tvær hurðar. Glugga var síðan bætt inn á báðar myndirnar, 

með sitthvoru útsýninu en munurinn á milli myndanna var magn náttúrulegra áreita. Myndin 

með engu náttúrulegu áreiti hefur gluggaútsýni yfir á aðra byggingu og voru engar plöntur í 

rýminu (sjá mynd 2). Inn á myndina með náttúrlegum áreitum var bætt inn í rýmið fjórum 

plöntum, tveimur innrömmuðum myndum af plöntum, ásamt því að glugginn sýnir útsýni yfir 

mikinn gróður (sjá mynd 3). 
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 Annar þátturinn er skrifstofuhávaði. Áreitið var hljóðskrá sem fengin var á veraldar-

vefnum1. Á hljóðskránni heyrist skvaldur, símhringingar, sláttur á lyklaborð og ýmis önnur 

umhverfishljóð. Skráin var aðeins 54 sekúndur en henni var stillt þannig upp að hún endurtók 

sig  í sífellu.  

Breytur  og mælitæki 

Frumbreytur 

Rannsóknin styðst við tvær frumbreytur; hlutfall náttúrulegra áreita og skrifstofuhávaða. 

Frumbreyturnar mynda 2x2 fjölþáttasnið þar sem þátttakendur þurfa að leysa verkefni í einum 

af fjórum aðstæðum líkt og sjá má á mynd 1; starfsumhverfi með engum náttúrulegum áreitum 

og skrifstofuhávaða (A), starfsumhverfi með engum náttúrlegum áreitum og engum hávaða (B), 

starfsumhverfi sem er með náttúrulegum áreitum og skrifstofu hávaða (C) og umhverfi með 

náttúrlegum áreitum og engum hávaða (D). 

Fylgibreyta 

Fylgibreytan er vinnsluminni. Til að kanna hversu mikil áhrif hvert umhverfi hafði á 

vinnsluminni var prófið Digit Span Backward Test (DSBT) notað. DSBT er notað til að mæla 

vinnsluminni einstaklinga (Al-Balushi og Al-Battashi, 2013; Kemper, Kynette, Rash, O‘Brien 

og Sprott, 1989; Hoshi, o.fl., 2000). Prófið snýst um að endurtaka talnarunur aftur á bak (þar 

með ætti runan 1, 2, 3 að vera endurtekinn sem 3, 2, 1). DSBT samanstendur af níu dálkum og 

er hver dálkur með fjórar talnalotur (sjá viðauka 1). Til þess að komast upp um dálk þarf 

þátttakandinn að ná að endurtaka tvær talnarunur tvisvar afturábak. Hver dálkur samanstendur 

af lengri talnarunu en sá fyrri þar sem fyrsti dálkurinn er með talnarunu með tveimur tölum. 

Rannsakandinn telur upp hverja talnarunu þannig að um ein sekúnda líður á milli hverrar tölu. 

Skor þátttakendana fer eftir hversu marga dálka þeir hafa náð að þylja rétt upp. Meðalskor 

fullorðna í að endurtaka DSBT er í kringum 5 til 7 tölur (Woods o.fl. 2011).  

                                                 
1 Tengill á hljóðskrá: https://www.freesound.org/people/FunnyMan374/sounds/108695/ 
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Mynd 1. Skýringar mynd af uppsetningu tilraunarinnar. 

Sýndarveruleikatæknin 

Rannsakandinn notast við Google Cardbord tæknina sem eru gleraugu búin til úr pappa. Þetta 

er tiltölulega einföld aðferð til að sýna þrívíðan sýndarveruleika en gleraugun styðja við flestar 

tegundir snjallsíma sem keyra sýndarveruleikaforrit. Síminn er staðsettur í hólfi fremst á 

gleraugunum og með hjálp smáforritsins (app) Photo sphere birtir hann 360 gráðu myndir. 

Sérstakar linsur eru á gleraugunum sem skipta upp skjánum þannig að þátttakendur upplifa sig 

líkt og þeir séu staddir í sýndarveruleika. Sýndarveruleikinn er gagnvirkur þannig að 

þátttakendur geta litast um með því að hreyfa höfuðið og þannig skoðað umhverfið. 

Framkvæmd 

Tilraunin var framkvæmd á heimili rannsakanda. Óskað var eftir þátttakendum á samskipt-

amiðlinum Facebook og í framhaldi var fundinn tími sem hentaði hverjum og einum. Áður en 

tilraunin var framkvæmd var rannsakandi búinn velja af handahófi hvaða umhverfi hver 

þátttakandi myndi lenda í eftir þeirri röð sem þeir myndu mæta. 

 Þegar þátttakendur mættu voru þeir beðnir um að koma sér þægilega fyrir í skrifstofustól 

sem hægt er að snúa í hringi. Til að gefa þátttakendum tækifæri á að átta sig á sýndarveruleikann 

og venjast gleraugun, voru þeir beðnir um að setja þau á sig og skoða sig um. Sá sýndarheimur 

sem þátttakendur sáu á þessu stigi var tölvugerður með öllum þeim sömu tæknilegu eiginleikum 

og tilraunaumhverfið bauð upp á. Eftir að þátttakendur voru búnir að lítast um í 
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kynningarumhverfinu voru þeir beðnir um að láta gleraugun niður og loka augum, slappa af og 

anda djúpt inn og út í 3 mínútur. Eftir hvíldartímann var lesinn upp eftirfarandi texti fyrir 

verkefnið: „Ég mun lesa upp fyrir þig röð af tölum og er þitt hlutverk að endurtaka röðina 

afturábak. Sem dæmi ef ég kem með tölurnar 123 þá átt þú að endurtaka þær sem 321. 

Talnalistinn samanstendur af 9 dálkum og er hver dálkur með 4 talnalotur. Til að ná að færast 

upp um dálk þarft þú aðeins að hafa náð að endurtaka tvær talnarunur rétt afturábak. Hver 

dálkur samanstendur af lengri talnarunum en sá fyrri.“ Eftir að hafa hlustað á leiðbeiningarnar 

var kveikt á skrifstofuhávaðanum (í þeim tilfellum sem slíkt þurfti) og voru þátttakendurnir þá 

beðnir um að setja gleraugun á sig aftur. Á þessum tímapunkti var búið að setja upp 

tilraunaumhverfið (þ.e. mynd 2 eða 3). Eftir að þátttakendur voru búnir að taka DSBT voru þeir 

beðnir um að taka gleraugun niður og svara spurningalistanum um upplifun sína. 

 

Mynd 2. Skrifstofa án  náttúrulegra áreita í umhverfinu 

 

Mynd 3. Skrifstofu umhverfi með náttúrulegum áreitum. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna voru allar greiningar framkvæmdar í gagnaforritinu IBM SPSS Statistic 

(SPSS). Notast var við Alpha stuðulinn 0,05 sem marktektarmörk við alla tölfræði úrvinnslu. 

Einhliða dreifigreining, með prófi Tukey og Scheffe til að meta eftir á samanburð, var notuð til 
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að meta mun á meðalskorum hópanna. T-próf milli óháðra hópa (independent sample t-test)  

var framkvæmt til að kanna meðaltalsmun á milli þessa að hafa skrifstofu hávaða á móti þess 

að hafa engan hávaða og engin náttúrleg áreiti á móti að hafa náttúruleg áreiti. Tvíhliða 

dreifigreining var notuð til að meta samvirkni milli náttúrlegs umhverfis og skrifstofuhávaða.  
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Niðurstöður 

Áhrif umhverfis og hávaða á vinnsluminni 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir skor þátttakenda á DSBT 

        Spönn 

  Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Lægri Hærri 

Án náttúrulegra áreita með hávaða (A) 12 4,92 0,9 3 6 

Án náttúrlegra áreita án hávaða (B) 12 4,92 1,443 3 7 

Með náttúrlegum áreitum og hávaða (C) 12 5,5 1,497 3 8 

Með náttúrlegum áreitum án hávaða (D) 12 5,33 1,389 3 7 

            

Líkt og sjá má í töflu 1 er almennt lítill munur á meðalskorum þátttakenda á DSBT og sem 

dæmi eru hópar A og B með sama meðaltal í fjölda tölustafa sem voru endurteknir. Þeir hópar 

sem fengu náttúrleg áreiti voru með aðeins hærri meðaltal þar sem D var með og hópur C 

skoraði hæst. 

Tilgáta 1 

Þegar niðurstöður hópanna voru skoðaðar með einhliða dreifigreiningar reyndist munurinn á 

milli þeirra vera ómarktækur: F(3, 44) = 1,866, p = 0,149. Til að athuga hvort munur kæmi fram 

eftir því hvort rýmið væri með eða án náttúrulegra áreita voru hópar sameinaðir. Þá reyndist 

meðaltal hjá þeim sem voru staðsettir í starfsumhverfi með náttúrulegum áreitum vera 5,42 (Sf 

= 1,558) og meðaltal þeirra sem voru án náttúrlegra áreita 4,92 (Sf = 1,176) óháð skrifstofu 

hávaða. Var sá munur einnig ómarktækur: t(46) = -1,255; p = 0,216. Þessar niðurstöður voru 

ekki í samræmi við tilgátu 1. 

Tilgáta 2 

Til að kanna áhrif skrifstofuhávaða óháð umhverfi voru hópar sameinaðar. Meðaltal þeirra 

þátttakenda sem voru staðsettir í starfsumhverfi með skrifstofu hávaða var 5,21 (Sf = 1,351) og 

þeirra sem upplifðu starfsumhverfi án hávaða var 5,13 (Sf = 1,454). Ekki reyndist marktækur 

munur milli hópanna, t(46) = 0,206; p = 0,838. Þessar niðurstöður reyndust ekki vera í samræmi 

við tilgátu 2. 

Tilgáta 3 

Gerð var tvíhliða dreifigreining (ANOVA) á meðalskori þátttakenda í hópunum fjórum til að 

meta hvort marktækur munur væri á milli þeirra sem voru staðsettir í starfsumhverfi með 

náttúrlegu áreiti og skrifstofuhávaða og þeirra sem voru án náttúrlegra áreita en með hávaða. 
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Niðurstöður voru ómarktækar F(1, 44) = 0,042, p  = 0,839 og var því enginn samvirkni til staðar. 

Tilgáta 3 stóðst því ekki. 

Sálfræðileg upplifun af umhverfinu 

Í ljósi ómarktækra niðurstaðna var ákveðið að kanna aukalega hvort marktækur munur kæmi 

fram í mati fólks á þeim tveimur umhverfi sem notuð voru í rannsókninni, m.t.t. þess hversu 

vel umhverfin styddu athafnir sem krefjast einbeitingar, sem aftur má líta á sem hæfni 

umhverfisins til að ýta undir ferli örendurheimtar. 

Í þessu tilfelli voru þátttakendur beðnir um að meta tvívíðar myndir af tölvuskjá þar sem 

engin gagnvirkni var fyrir hendi. Niðurstöður paraðs t-prófs (paired sample t-test) kom í ljós 

marktækur munur milli myndanna, t(100) = -5,139; p < 0,001, þar sem fólk vildi frekar leysa 

erfitt verkefni í umhverfi með náttúrlegum áreitum (M = 5,15, Sf = 1,452) en engum náttúrlegum 

áreitum (M = 4,39, Sf = 1,562).  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort náttúrleg áreiti og almennur skrifstofu hávaði 

innan vinnustaðar hefur áhrif á verkefnavinnu sem krefst beindrar athygli. Með því að átta sig 

á hvernig mismunandi umhverfisáreiti geta haft áhrif á starfsgetu einstaklinga ættu stjórnendur 

að geta fundið ódýrar umhverfislausnir til að bæta frammistöðu starfsmanna sinna.  

Tilgáta 1 

Fyrsta tilgátan sem sett var fram gerir ráð fyrir því að þeir þátttakendur sem eru í starfsumhverfi 

með náttúrulegum áreitum standi sig betur í verkefnavinnu en þeir sem eru án þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu ekki þessa tilgátu þar sem munurinn á meðalskorum DSBT 

prófinu milli áreitanna reyndist ekki vera marktækur. Þessar niðurstöður eru því í ósamræmi 

við fyrri niðurstöður sem sýna jákvæð áhrif náttúrlegra áreita á verkefnavinnu (t.d. Raanaas 

o.fl., 2011; Shibata og Suzuki, 2004; Evensen o.fl., 2015; Tennessen og Cimprich, 1995).  

Ýmsir aðferðafræðilegir þættir geta haft áhrif á að ekki komu fram marktækar 

niðurstöður en líkt og í rannsókn Rich (2007) var úrtakið tiltölulega lítið. Tíminn sem 

þátttakendur höfðu til að venjast umhverfinu var frekar stuttur en lengri tími til að venjast 

áreitunum hefði mögulega ýtt frekar undir sálfræðilega endurheimt. Sýndarveruleikinn gæti 

einnig hafa valdið skekkju í úrtakinu en hluti þátttakanda fannst umhverfið ótrúverðugt og flest 

allir voru að upplifa sýndarveruleika í fyrsta sinn. Þetta gæti hafa leitt til þess að áhrif 

náttúrulegra áreita hafi ekki náð að skila sér og örendurheimtartímabilin hafa ekki átt sér stað. 

Einnig er notkun sýndarveruleika í rannsóknum tiltölulega ný og enn margt á huldu um upplifun 

þátttakenda. 

Þar sem niðurstaða um jákvæð áhrif náttúrlegra áreita á frammistöðu komu ekki fram 

var ákveðið að framkvæma netkönnun þar sem umhverfin tvö voru skoðuð með hefðbundnari 

rannsóknaraðferðum, þ.e. mat á tvívíðum ljósmyndum af tölvuskjá þar sem engin gagnvirkni 

var fyrir hendi (t.d. Ulrich o.fl. 1991). Með þeirri aðferð fengust niðurstöður sem eru í samræmi 

við ríkjandi kenningar og niðurstöður sem sýna jákvæð áhrif náttúrulegra áreita á frammistöðu 

og afköst. Þessar niðurstöður gefa því frekari ástæðu til að ætla að ómarktækar niðurstöður 

þegar sýndarveruleiki var notaður, megi rekja til léleg gæði sýndarveruleikans og eða annarra 

aðferðarfræðilegra vankanta sem gætu hafa haft dregið úr jákvæðum áhrifum náttúrlegra áreita 

á skynjun þátttakanda. 
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Tilgáta 2 

Önnur tilgátan sem sett var fram segir að þátttakendur í hljóðlátu starfsumhverfi standi sig betur 

á DSBT prófinu en þeir sem eru með skrifstofu hávaða í kringum sig. Niðurstöður 

rannsóknarinnar reyndust vera ómarktækar en lítill sem enginn munur var á meðalskorum 

þátttakenda. Þessar niðurstöður voru í ósamræmi við fyrri rannsóknir (Banbury og Berry, 1998; 

Kjellberg og Landström, 1994; Davis, o.fl., 2011).  

 Að lítill sem enginn munur var á meðalskorum hópana kom á óvart en líkt og með tilgátu 

1 geta þessar niðurstöður hafa komið til vegna aðferðargalla. Í þessari rannsókn er stuðst við 

kenningu Jones o.fl. (1992) um að truflandi áhrif tals komi frá breytingum í takti frekar en 

þýðingu. Hljóðskráin sem rannsóknin studdist við gæti þá hafa verið með of einsleitt talmál í 

bakgrunni til að hafa valdið einhverjum truflandi áhrifum. Einnig endurtók skráin sig á 54 

sekúnda fresti sem gæti hafa leitt til þess að þátttakendur hafi náð að venjast hljóðáreitunum en 

auðveldara er að starfa við stöðugan hávaða (Rashid og Zimring, 2008).  

Tilgáta 3 

Þriðja tilgátan spáði því að samvirkni væri til staðar þar sem þátttakendur sem eru í umhverfi 

með nátttúrlegum áreitum standi sig betur í DSBT prófinu en þeir sem eru án náttúrlegra áreita 

þegar skrifstofu hávaði er til staðar. Það kemur lítið á óvart miðað við niðurstöður fyrri tilgátna 

að engin samvirkni fannst.  

 Þrátt fyrir að engin samvirkni né marktækt hafi fundist ætti ekki að hafna forsendum 

sem rannsóknin byggir á. Mikilvægt er fyrir stjórnendur fyrirtækja að átta sig á þeim þáttum 

sem geta bætt eða skert frammistöðu innan vinnustaðar. Sú hugmynd að náttúrleg áreiti geta 

mögulega unnið á móti truflandi áreitum, hávaða og öðrum neikvæðum áreitum sem eru algeng 

innan vinnustaðar er ódýrari lausn en að reyna bæta vandamálið með miklum 

skipulagsbreytingum á starfsumhverfi. Þrátt fyrir ómarktækar niðurstöður ættu stjórnendur að 

líta til þeirra hugmynda sem þessi og svipaðar rannsóknir eru að vinna með til að finna lausnir 

til að auka samkeppnishæfni á nútímamarkaði. 

Næstu skref út frá takmörkunum rannsóknarinnar 

Ein stærsta takmörkun rannsóknarinnar var fjöldi og val þátttakanda en æskilegra hefði verið 

að hafa stærri úrtök í hverjum hópi. Hentugleika úrtakið sem rannsakandinn vann með hefur 

einnig mögulega verið of einsleitt en handahófskennt úrtak hefði náð meiri fjölbreytileika úr 

þýðinu. Meðan þessi rannsókn var í vinnslu komu einnig út nýjar tækninýjungar líkt og ný 

sýndarveruleika gleraugu og betri símar sem hefðu geta bætt gæði tilraunarinnar til munar. 
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Umhverfið sjálft er annar þáttur rannsóknarinnar sem hefði mátt bæta, betri myndavélatækni 

og vinnsla við samsetningu sýndarveruleikans hefði getað aukið gæði og bætt trúverðug-

leikann.  

 En þrátt fyrir að rannsóknin hafi verið ómarktæk telur höfundur mikilvægt að haldið 

verði áfram að vinna með hugmyndirnar. Með öflugri þróun í sýndarveruleikatækni geta 

framtíðar rannsóknir notfært sér svipaðar leiðir og rannsakandi til að framkvæma tilraunir 

sínar, en einnig væri áhugavert að sjá hvernig áhrifin myndu vera undir raunverulegum 

tilraunaaðstöðum. Einnig ættu framtíðar rannsakendur að lengja þann tíma sem þátttakendur 

verja í umhverfinu til að fá að venjast því, þetta á einkum við um þá sem eru að prófa 

sýndarveruleika í fyrsta sinn en þeir geta þurft tíma til að venjast tækninni til að meðtaka 

áreitin.  

 Markmið rannsóknarinnar var að reyna benda á þá kosti sem náttúrlegt áreiti innan 

vinnustaðar hefur í för með sér. Þrátt fyrir að meginniðurstöður rannsóknarinnar hafi verið 

ómarktækar, er rétt að benda á að niðurstöður eru í fullu samræmi við niðurstöður sem sýna 

jákvæð áhrif náttúrlegra í vinnuumhverfi. Höfundur telur því mikilvægt að unnið verið að bæta 

aðferðafræðilega vankanta, og hvetur stjórnendur, og aðra, að íhuga leiðir líkt og þessi rannsókn 

fjallar um til bæta starfsumhverfið sitt. Ekki aðeins til bæta afköst innan vinnustaðar heldur 

einnig til að reyna bæta líðan starfsmanna.  
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Viðauki 1 

 

Listi Niðurstöður 

( eða ) 

Listi Niðurstöður 

( eða ) 

Spönn = 2    

83  54  

93  21  

    

Spönn = 3    

829  687  

158  486  

    

Spönn = 4    

6241  1372  

9564  5371  

    

Spönn = 5    

84132  85293  

95318  78234  

    

Spönn = 6    

587261  492617  

673249  268791  

    

Spönn = 7    

2941378  6297865  

1359742  9517536  

    

Spönn = 8    

65148279  28653197  

18472913  65792381  

    

Spönn = 9    

679174382  239874615  

746231958  867934612  

    

Spönn = 10    

4982176453  2853967624  

5731298426  9781734826  
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Viðauki 2 

Er þetta fyrsta skipti sem þú 

prófar sýndarveruleika tæki? 

Já Nei 

Ertu vanur/vön 

sýndarveruleika tækjum? 

Já Nei 

 

Hvernig fannst þér 

upplifunin? 

Mjög 

óþægilegt 

Óþægilegt Hvorki 

né 

Þægilegt Mjög 

þægilegt 

Hvernig leið þér í 

gegnum tilraunina? 

Mjög 

óþægilegt 

Óþægilegt Hvorki 

né 

Þægilegt Mjög 

þægilegt 

Hvernig var upplifun 

þín á 

sýndarveruleikanum? 

Mjög léleg Léleg Hvorki 

né 

Góð Mjög góð 

Hversu trúverðugt 

fannst þér 

umhverfið? 

Mjög 

ótrúverðugt 

Ótrúverðugt Hvorki 

né 

Trúverðugt Mjög 

trúverðugt 

Hvernig fannst þér 

hljóðgæðin? 

Mjög lélegt Léleg Hvorki 

né 

Góð Mjög góð 

Hversu raunveruleg 

voru hljóðgæðin? 

Mjög 

óraunveruleg 

Óraunveruleg Hvorki 

né 

Raunveruleg Mjög 

raunveruleg 
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Viðauki 3 

 

Mynd 4. Skrifstofa án áreita. 

 

Mynd 5. Skrifstofa með náttúrulegum áreitum 


